
      Yönetim kurulu toplantısı  
             Dayanışma ve yardımlaşma çağrısı  Yönetim kurulu üyesi ve bazı üye arkadaşların çağrı ve önerileri üzerine Başkan Şerafettin Beyaztepe nin yaptığı görüşmeler sonucunda 13.09.2017 tarihinde Mannheim da İsmail Diler in evinde toplantı yapıldı. Toplantıya beklenenin altında az sayıda arkadaşlar katıldı. Ancak Berlin ve diğer şehirlerden arkadaşlar özel durumlarından ötürü katılamayacaklarını bildirmişler ve üzerinde konuşulacak konuları bildiklerıinden öngörülerini olumlu bir yönde belirtmişlerdi.  Toplantıya Şerafettin Beyaztepe, Fesih Aydemir, Nizamettin Tekin, Selahattin Tekin, Ali ve Herdem Yalçın, Kutbettin Tekin., Nureddin Tekin ile İsmail ile Gülbahar Dilerin katılmışlardı.  Toplantının önemli birinci maddesi köydeki caminin inşası çalışmaları ve derneğin bu konudaki maddi yardımın yapılması ile esas olarak köylülerimizin ibadet yeri olduğundan hem sahip çıkmak hemde gücümüz oranında destek olmayı kararlaştırmak. Aynı zamanda da üyelerimiz ve diğer köylülerimize destek ve sahip çıkmak konusunda çağrı yapmaktı. Derneğimizin projelerinden birisi olan Taziye ve Kültürevinin yapılması tartışmaları sırasında da gerek Cami yapımı gerekse Cemevi konusu göndeme gelmişti. Bir toplantıda Heci Sıracettin kendisinin bir hayır münasebetiyle köyde Yen’i bir cami yapmayı planladığını eğer kabul görülürse Cami ile Taziye evinin beraber yapalım. Bunun için de onbin Euro yardım yapacağını önerdi. Biz de kendisine yardım teklifine teşekkür ettik ve bunun uygun olmayacağını söyledik. Çünkü birincisi Taziye Evi aynı zamanda düğün, nişan ve toplantı gibi kültürel etkinlikler için de kullanılacağı için cami ile aynı binada eğlence ve kutlamaların yapılması uygun olmayacağını ikincisi;  inanç ve ibadet açısından da aynı mekanlar kullanılmadığından bütün komşu köylerde de olduğu gibi  taziye evinin ayrı olması gerektiğini belirttik. Kendisi de anlayışla karşıladı ve sizin işiniz bitikten sonra ben başlatacağım demişti.  Biz de o zaman dedik ki, biz dernek olarak cami ve cemevi konusunda eşit bir mesafede ve görüşte olup  köylülerimizin inançlarına saygı duyuyor ve önem veriyoruz. Yapılacak hayır işlerinde masraflara göçümüz oranında katkıda bulunuruz. Ve gerekli çağrıları da yaparız.  Bu toplantıda da dernek başkanı Şerafettin Taziye evi ile diğer konulardaki dernek çalişmalarında emeği geçenlere tekrar teşekkür etti  ve iki konunun görüşülmesine geçildi.  Nizamettin ve Selahattin Heci Sıracettin nin başlattığı Cami yapımı ile ilğili bilği verdiler. Nizamettin Gerek derneğin gerekse bazı kesimlerin gerekli duyarlılığı göstermemesine değindi ve dernek çalışmalarının daha düzgün ve toplantılara daha fazla insanların katılmasını arzu ettiğini dile getirdi. Katılan arkadaşlar da bu eleştirilere katıldıklarını ve daha çok sayıda köylünün aktiv katılması ve maddi imkanların yaratılması için çaba harcamak gerektiğini söylediler. 
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 Fakat genel ortak tesbit ise; Çok kötümser olmamak gerektiğini zamanla çok daha iyiye gideceğini beyan ettiler.  Kutbettin Tekin , Fesih Aydemir ve  İsmail Diler de caminin  yapımı ve  gerekli desteklerin yapılması konusunda konuşma yaptılar. Gerek dernek adına gerekse kişisel oranda yardım yapılması için gerekli çağrının yapılmasını önerdiler.  Ali Yalcin da; halkımızın ve köylülerimizin samimi inanç ve dini duyğularına sayğılı olunması gereği hayır amelinde bulunan Heci Sıracettin‘ e hem manevi hem de maddi desteğin verilmesi gerekir. Dini inanç ve duyguların kişisel ve siyasal amaçlara alet edildiği bir ortam da bir köylümüzün kişisel çaba ve masrafı ile yapacağı hayırın kabul ve iyiliklere vesile olmasını dileriz. Sadece gösteriş olsun diye İstanbul ve  büyük şehirlere milyonlara malolan camiler inşa eden mevcut hükümetin Kürt köyündeki ne Camiye ne de aynı ülkenin vatandaşları olan Alevilerin cemevi için bütçesi elvermiyor! Köyümüzün Derneğinin kisitli maddi olanaklarinina ragmen bu konuda da gerekli yardimlasmayi yapmasi gerekir. Bence Heci Sıracettin’e maddi destekten ziyade manevi destek vermek gerekiyor.   Ortak görüşler: 
o Önümüzdeki dönemlerde yapılacak çalışmaların daha hızlı ve fazla köylülerin katılmasını sağlamak gerekir. 
o Yönetim kuruluna seçilen veya bundan sonra da seçilecek olanların toplantılara zamanı olan kimseler olması gerekir. Bütünişlerin yükü Başkan ve bir-iki kişinin üzerine yüklenmemeli gerekir. 
o Yönetim kuruluna bayanların da mutlaka katılmaları gerekiyor.Fesih Aydemir bu önerisini tekrar dile getirdi. 
o Aktüelle olarak cami yardımı konusunda da iki yoldan çağrı ve yardımların yapılmasına kara verildi: I. Bütün üyelerimize gerekli duyarlılığı göstermelerini Dernek hesabı üzerinde destek vermeleri, II. Kendisi veya ailesi adına yardım dogrudan yardim etmek.  Dernek Hesap Numarasi: IBAN :  DE65 6535 1050 1120 1900 02 BIC : SOLADES1SIG   


